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 األمري تريك بن سعود بن محمد آل سعود
يز للعلوم والتقنية رئيس مدينة امللك عبد العز

ويشغل كذلك املناصب التالية: رئيس جلنة اإلرشاف عىل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار؛ وعضو مجلس أمناء جامعة 
ية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ ورئيس مجلس إدارة رشكة تقنية. الفيصل؛ ورئيس اللجنة اإلدار

يشيو زوازوا  مور
رشيك، أيه يت كريين، ورشيك قائد، مستقبل اإلنتاج يف املنتدى االقتصادي العاملي

يتمتع السيد/ زوازوا بخربة تزيد عىل 18 عاماً يف تقديم االستشارات إىل قادة األعمال والقادة احلكوميني يف أكرث من 20 دولة، 
يز التنافسية والتقدم واالبتكار والتنوع الصنايع واإلمكانات الوطنية للتنمية.  وذلك فيما يتعلق بالتحول السيايس واالسرتاتييج لتعز

 الدكتور/ إبراهيم البابيل
ير لتنمية القطاعات، وزارة االقتصاد والتخطيط نائب الوز

يرشف الدكتور البابيل عىل التخطيط املتكامل يف القطاعات املساهمة يف إجمايل الناتج املحيل )كالتصنيع مثاًل( والقطاعات 
املمكِّنة )من حيث الدعم اللوجسيت مثاًل( لقطاعات االقتصاد. وقد شغل قبل ذلك منصب قائد فريق الطاقة املتجددة وكبري 

ية واملتجددة واملدير التنفيذي للربنامج الوطين للتنمية الصناعية.  اخلرباء اإلسرتاتيجيني ملدينة امللك عبد هللا للطاقة الذر

 رودولف لومري
نائب رئيس مجلس سياسات األعمال العاملية التابع لرشكة أيه يت كريين – معهد التحوالت الوطنية

يوهات واملتطلبات التأسيسية للقدرات  السيد/ لومري من اخلرباء املعروفني يف مجال التخطيط االسرتاتييج املستند إىل السينار
السياسية يف القرن الواحد والعرشين والتخطيط االسرتاتييج احلكومي الشامل. كما يرتأس معهد التحوالت الوطنية يف الرشق 
األوسط لتقديم الدعم إىل قادة األعمال والقادة احلكوميني عىل مستوى العامل فيما يتعلق بالتوقعات املستقبلية والتخطيط هلا.

 الدكتورة/ ملى السليمان
ية الصناعية بجدة نائب رئيس الغرفة التجار

الدكتورة/ ملى يه املرأة األوىل اليت رشحت ملنصب نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة. كما تشغل منصب عضو مجلس 
إدارة يف رشكة روالكو للتجارة والتعهدات الكائنة يف جدة، واملعهد الوطين للخدمات الصحية، واملؤسسة اخلريية الوطنية للرعاية 

الصحية املزنلية، والدائرة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة مكة املكرمة.

 الدكتور/ محمد املاجد
الرئيس التنفيذي لرشكة تقنية للتصنيع الرقمي

يز للعلوم والتقنية، ومستشاراً لرشكة حاضنات ومرسعات  شغل الدكتور املاجد منصب مستشار رئيس مدينة امللك عبد العز
األعمال يف مسألة التصنيع املتقدم. كما عمل مستشاراً ملعايل محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين، ورئيساً 
ملجلس إدارة كليات التمزي. وشغل الدكتور املاجد عدة مناصب  أخرى، منها رئيس العمليات يف كليات التمزي واالبتكار، 

ية، ومدير الربنامج الوطين لتكنولوجيا األقمار الصناعية.  ومنسق األساليب التجار

 املهندس/ طارق نور الدين
مدير العمليات لرشكة فيليبس لإلضاءة يف اململكة العربية السعودية

يد يف صناعات مختلفة من بينها اإلضاءة  يمتلك املهندس طارق خربة تصل إىل 19 سنة يف مجال العمليات وسالسل التور
لرشكة  الصنايع  التحول  رؤيــة  طــارق  السيد/  ويقود  الــتــداول.  االستهالكية رسيعة  والسلع  والالسلكية  السلكية  واالتــصــاالت 
فيليبس لإلضاءة يف اململكة العربية السعودية لوضع املعايري واحلدود التنافسية ملركز صنايع يقدم اخلدمات للمنطقة انطالقاً 

من اململكة العربية السعودية.

 إيهاب فوده
املدير العام للقطاع العام، مايكروسوفت الرشق األوسط

شغل السيد/ فوده عدداً من املناصب داخل رشكة مايكروسوفت يف السبعة عرش سنة املاضية. وهو من الداعمني األقوياء 
للتكنولوجيا ومن اكرث املنارصيني للمربمجني يف منطقة الرشق األوسط والستخدام التكنولوجيا يف الصناعات املختلفة. وقبل 
أن يلتحق برشكة مايكروسوفت، شغل السيد/ إيهاب عدداً من املناصب القيادية يف مجال البحث والتطوير للرشكات األمريكية 

متعددة اجلنسيات.

يا زوجرافو  أندر
مدير منتدب من أيه يت كريين للمنتدى االقتصادي العاملي، الثورة الصناعية الرابعة 

 ومستقب اإلنتاج
تولت السيدة/ زوجرافو إدارة مبادرات اسرتاتيجية بارزة للمنتدى االقتصادي العاملي، ورشكات القطاع العام واخلاص الرائدة 

عىل مستوى العامل. وتقدم السيدة/ زوجرافو استشارات عن السياسات واالسرتاتيجيات العامة وعن النظم البيئية للتكنولوجيا 
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ير التقر
أيــه يت كريين  استضافت كل من   ،2017 عــام  ديسمرب  الرابع عرش من شهر  املوافق  اخلميس  يــوم  يف 
ومجموعة األغر اجتماعاً ألبرز القادة وصانيع السياسات واألكاديميني يف مجايل الصناعة والتكنولوجيا. 
أثر الثورة الصناعية الرابعة وبالتحديد مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية. وحدد  ناقشنا معاً 
املشاركون مجموعة هامة من املبادرات اليت من شأنها تمكني اململكة من جين املنافع اليت أثمرت عنها 
يزه. وقد حظي هذا االجتماع بقدر وافر من  التطورات التقنية الناشئة بما يف ذلك تنويع االقتصاد وتعز
التفاعل حيث ُقدمت العروض وأجريت النقاشات املبارشة ونشاطات التفكري اجلمايع للبحث عن حلول 
ألهم التحديات اليت تواجه اململكة خالل سعيها لالستفادة من اإلمكانات االقتصادية للتقنيات الفزييائية 
والبيولوجية والرقمية للثورة الصناعية الرابعة. وتلخص هذه الورقة أبرز نقاط النقاش يف القمة وتحدد 
أسس البناء ملجتمع سعودي قوي تتعاون فيه اهليئات احلكومية مع قادة األعمال بهدف تأسيس نظام 

إنتايج متوافق مع الثورة الصناعية الرابعة يف اململكة يتسم بالنمو واالستدامة والشمول.

بالرياض.  القيادة  قمة  األغر  ومجموعة  كريين،  أيه يت  لرشكة  التابع  الوطين،  التحول  معهد  استضاف 
يفاً برشكة أيه يت كريين فهي رشكة استشارات عاملية رائدة يف مجال اإلدارة تزاول أعماهلا يف أكرث من  وتعر
40 دولة عىل مستوى العامل. منذ عام 2015، أصبحت الرشكة رشيكاً معرفياً للمنتدى االقتصادي العاملي 
وكان جل اهتمامها منصباً عىل اإلملام بجوانب الثورة الصناعية الرابعة، وباألخص مستقبل اإلنتاج وآثاره 
عىل األفراد والرشكات والبلدان والعامل أجمع. ويوفر معهد التحول الوطين، الذي يعد منصة مجلس 
سياسات األعمال العاملية التابعة لرشكة أيه يت كريين يف الرشق األوسط، الرؤى واألفكار املتعلقة بالقيادة 

اإلقليمية وبتوجيه مسار الديناميات املعقدة اليت تؤثر عىل املنطقة بما يف ذلك الثورة الصناعية الرابعة.

ل اململكة إىل مجتمع قائم  أما مجموعة األغر فهي حاوية فكرية سعودية مستقلة ورشيك فاعل يف تحوُّ
االجتمايع  التطور  القرار يف مجاالت  لصناع  إسرتاتيجية  املجموعة خيارات  وتقدم  واملعرفة.  العلم  عىل 

ية مع اجلهات املعنية خالل مراحل العملية. والثقايف واالقتصادي، كما تشارك يف النقاشات اجلار

املتحدثون واألعضاء

1 مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية ضمن الثورة الصناعية الرابعة: أين القيمة؟مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية ضمن الثورة الصناعية الرابعة: أين القيمة؟

يود املؤلفون  اإلعراب عن شكرهم لألشخاص التالية أسماؤهم عىل إسهاماتهم الرائعة:

•  زهري املغريب، األغر
•  أليساندرو ماسا، رشيك، أيه يت كريين

يا شيفتشينكو، التسويق، أيه يت كريين •  دار
•  ليث بدرة، استشاري، أيه يت كريين

•  مايدالين ساندرفورد، استشاري، أيه يت كريين
•  روب فان ديل، رشيك، أيه يت كريين

•  ساشيداناند ساهو، استشاري، أيه يت كريين

تقدم هذه اخلالصة امللخص التنفيذي لنتائج القمة األساسية. أما األفكار و اإلكتشافات املفصلة والدراسة املتعلقة بها 
فسيتم نرشها يف سلسلة مؤلفة من ثالثة أوراق: 

  
اجلزء األول: جين ثمار مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية ضمن الثورة الصناعية الرابعة

اجلزء الثالث: استعداد اململكة العربية السعودية: استغالل القيمة املتنازع عليها
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اإلستعداد ملستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية الرابعة
 قمة القيادة يف اململكة العربية السعودية
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ناتج محيل إجمايل 30% <
اللوجستيات والنقل

اهلندسة والدعم

البيع بالتجزئة والتجارة

التصنيع

التخزين

وظيفة مليون 3 <

غري نفطية إستريادات  80%<

وما أهميته بالنسبة للمملكة؟" اإلنتاج"ما هو 

 تاجالبالد ملستقبل اإلن إستعداد–العاملي  اإلقتصادياملنتدى / كريينأيه يت : ملصدرا
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اإلبداع واإلدارة

الضبط
تحول التمويل
يع و اإلستدامة إعادة التوز

احلوكمة
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... إىل

...من اإلنتاج الكمي إىل 

... من سالسل اإلمداد العاملية إىل

بوق ن تغيرياً واحداً يف اإلنتاج يغري نظاماً بيئياً واسعاً تغيرياً غري مسإ

 كريينأيه يت : املصدر
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التابعون األبطال يف احلفاظ عىل اإلرث

املحفزات غري املرغوبة لإلنتاج

تابع: وقع اململكة العربية السعودية هو

ي 2030بحلول العام  يليون ر ال سيوفر مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية الرابعة فرصاً تعادل قيمتها الرت
السعوديةالعربية  كةملللمسعودي 

، مليار ريال سعودي 2030–2017الرتاكمي من العام  قتصاديالتأثري اال

يهيلعب قطاع البيع بالتجزئة والتصنيع دوراً أساسياً ف التأثري غري املبارش تحفزه اإلنتاجية، و

% 5–2ما يعادل : التأثري الرتاكمي السنوي

زيادة اإلنتاجية

الرتاكمية ستثماراتاال

الرتاكميةالعائدات 

يال سعودي فرص قد تصل إىل تريليون ر

من الناتج اإلجمايل املحيل من % 4ما يعادل 
املوارد غري النفطية سنوياً 

اهلندسة

البيع باجلملة 
والتجزئة

التخزين 
واللوجستيات

التصنيع

، مليار ريال سعودي2030–2017الرتاكمي من العام  قتصادياالالتأثري 

400

385

65

30 205

295

320

كريينتحليل أيه يت : املصدر

880
غیر مباشر

880
اشر مب غیر 

100
اشر 20172030مب

تتغري وتعيد بناء سالسل القيمة بتكارواالالتكنولوجيا 

 فرصة لصنع قفزة يف مجال التوطني 
ً
ملن كان مستعدا

يع وإعادة صقل املهارات  أمران ملّحانرفع الرأسمال البرشي الرس

يجب إدخال املؤسسات الصغرية احلجم والنساء إىل سالسل اإلمداد–النمو الشامل 

التأقلمإطار العمل املؤسيس والتعليم واألنظمة األخرى يجب عىل 

1
2
3
4
5

كريينتحليل أيه يت : املصدر

األفكار العاملية املستجدة

مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية ضمن الثورة الصناعية الرابعة: أين القيمة؟مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية ضمن الثورة الصناعية الرابعة: أين القيمة؟
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بالذكاء  كــل يشء  يرتبط  نــيــوم، ســوف  مـــرشوع  “يف 
االصطنايع وبإنرتنت األشياء – كل يشء.”

  
- ويل العهد السعودي محمد بن سلمان

“إننا نقف عىل عتبة الثورة التكنولوجية... هذا التحول لن 
يشبه أي تجربة مّرت عىل البرشية من قبل.”

كالوس شواب، رئيس ومؤسس املنتدى االقتصادي العاملي

توطني  تقود  والتقنية  للعلوم  يز  العز عبد  امللك  “مدينة 
الثورة الصناعية الرابعة... عرب وضع عنارص األساس للنظام 
يادة  البييئ للثورة الصناعية الرابعة وتوفري الدوافع الالزمة لز
استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتخطط املدينة، 
بالتعاون مع اجلهات املعنية وهيئات من القطاعني العام 
يادة املزيات التنافسية للصناعات احلالية وتمديد  واخلاص، لز

سالسل القيمة احلالية وتطوير سالسل جديدة.”
- سمو األمري الدكتور/ تريك بن سعود

5

مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية الرابعة يف اململكة العربية 
السعودية 

العاملي حالياً. وهذه  االقتصادي  املشهد  يحّول  وتارييخ   
ٍ
تغيري متسارع الرابعة موجة  الصناعية  الثورة  تمثل 

الثورة ال تغرّي من طريقة قيامنا باألشياء فحسب، بل تليغ كل الفروق بني العوامل احلسية واحليوية والرقمية. 
وتقود هذه الثورة مجموعة من التكنولوجيات التحويلية الرسيعة التطور واملتداخلة مع بعضها البعض، اليت 
بينما يزدهر بعضها اآلخر يف كل مجاالت املجتمع، كإنرتنت  التصميم األويل،  البعض منها يف طور  ما زال 

األشياء عىل سبيل املثال. 
الرابعة، ويضم التصنيع واهلندسة  الثورة الصناعية  التحول يف سياق  بأنه أهم مجاالت  ويثبت اإلنتاج عاملياً 
والدعم والتخزين واللوجستيات والنقل والبيع بالتجزئة وتجارة البضائع. وتشكل هذه القطاعات مجتمعة 
مصدراً أساسياً للنمو االقتصادي يف البلدان النامية واملتطورة عىل حد السواء. وتعادل حوايل 30 باملئة من 
الناتج اإلجمايل املحيل )انظر الشكل 1(.  كما تخلق نحو مليار وظيفة بأجر جّيد للقوى العاملة املزتايدة عدداً 

ومهارًة، وتساهم بشكل غري متكائف يف نمو اإلبداع واالسترياد.

ويعترب اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية محركاً اقتصاديا مهما للقيمة حيث وصلت نسبة مساهمته يف 
الناتج اإلجمايل املحيل أكرث من 30 باملئة عام 2016. كما تخلق قطاعات اإلنتاج أكرث من 30 مليار وظيفة يف 

اململكة )يشغلها نحو مليون سعودي( و أكرث من80 باملئة من تصديرات اململكة غري النفطية. 
ومنافستنا  يعنا  وتوز وبيعنا  استهالكنا  أساليب  معها  وتتطور  اليوم  كبرية  برسعة  اإلنتاج  قطاعات  تتطور 
وتوطيننا وإبداعنا وتنظيمنا وإدارتنا وعملنا. وحيث كان التصميم مقيداً بعملية التصنيع سابقاً أصبح اليوم 
غري محدود؛ بما أن تكنولوجيات الذكاء االصطنايع وإنرتنت األشياء واألجهزة امللبوسة تعمل عىل تحسني 
كان  وقديماً،  الفوكسيل.  مستوى  وضبط  العميل  بــإرشاك   تتم  اليت  اخللق  وعملية  اخلــوارزمــي  التصميم 
املصنعون يفّضلون اإلنتاج الضخم، ولكن مع وجود هذه التكنولوجيات، إىل جانب الطباعة الثالثية األبعاد 
وعلم اآلليات، أصبح اإلنتاج املرن أمراً ممكناً، حيث تتم عملية اإلنتاج بعدد أقل من اخلطوات وتستغرق مدة 
أقل وال تتطلب رأس ماٍل كبري، بل أصبح من املمكن إنتاج دفعة لفرٍد واحد. وباإلضافة إىل ما سبق، يتغري 
التفكري  الثالثية األبعاد للمنتجني بإعادة  التارييخ نحو سالسل اإلمداد العاملية نظراً لسماح الطباعة  ه  التوجُّ
بهذا الدمج وإنتاج كميات ضئيلة ضمن املوقع. وُيشار إىل هذا املشهد اجلديد بمستقبل اإلنتاج الذي يحمل 
الكثري من اإلمكانيات العظيمة لتحقيق رؤية اململكة للعام 2030. ولكن استغالل هذه اإلمكانيات يتطلب 

جهوداً جبارة مركزة ورسيعة من القيادة السعودية.

املصادر: املنتدى االقتصادي العاملي، تحليل أيه يت كريين

الشكل 1 
 القيمة االقتصادية لإلنتاج
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الناتج اإلجمايل 
املحيل

لتصديراتا

وظائفلا

القيمة االقتصادية لإلنتاج

30% ~

80% <

مليون 850 <

30% <

)غري نفطية% (80  <

مليون 3 <

عامليًا  اململكة العربية 
السعودية
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القيمة املتنازع عليها من مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية 
الرابعة يف اململكة العربية السعودية

يحمل مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية الرابعة وعوداً كبرية للمملكة العربية السعودية كدولة مرسِّعة 
للتحول الواسع النطاق الذي يجري حالياً وكُممكِّنة له. وسيساهم مستقبل اإلنتاج بشكل مبارش  يف النمو 
االقتصادي والتنوع الذي يتّم بفضل توسع األسواق التكنولوجية املهمة، وبشكل غري مبارش من خالل توسع 
املتنازع  األساسية  القيمة  املبارشة مجتمعة  املبارشة وغري  اإلسهامات  وتمثل هذه  املهمة.  اإلنتاج  قطاعات 
عليها ملستقبل اإلنتاج بالنسبة للمملكة العربية السعودية )انظر الشكل 2(. وتقدر رشكة أيه يت كريين هذه 
الناتج اإلجمايل املحيل  يال سعودي بحلول العام 2030، أي ما يعادل 3 باملئة من  يليون ر القيمة بنحو تر

السنوي 1.  

1 بافرتاض أن معدل النمو املرتاكم للتأثري االقتصادي الذي يخّلفه مستقبل اإلنتاج يتناسب مع النمو اإلجمايل لالقتصاد السعودي.

2 ارتفاع عدد أجهزة إنرتنت األشياء إىل 125 مليار جهاز بحسب رشكة آي إتش أس ماركيت” آي إتش أس ماركيت، 24 أوكتوبر، 2017

مالحظة: قد ال تظهر بعض األرقام بسبب التدوير العددي

املصادر: املنتدى االقتصادي العاملي، تحليل أيه يت كريين 

القيمة املتنازع عليها املبارشة

تشري القيمة املتنازع عليها املبارشة إىل املساهمة االقتصادية يف ما يتعلق بحجم السوق املستهدف للتكنولوجيات 
اخلمس األساسية اليت ستستمر يف تشكيل مستقبل اإلنتاج، ويه: إنرتنت األشياء والذكاء االصطنايع وعلم 

اآلليات املتطور والطباعة الثالثية األبعاد واألجهزة امللبوسة )انظر الشكل 3(. 

بالشبكة  االتصال  تزايد  اإلنرتنت بسبب  األجهزة عرب شبكة  املتنبادل بني  الرتابط  إىل  األشياء  إنرتنت  •  تشري 
عاملياً وإدخال محسسات اقتصادية يف مختلف األجهزة. وعىل الرغم من عواقب هذه الظاهرة االقتصادية 
إال أن إلنرتنت األشياء أهمية كبرية بالنسبة لإلنتاج؛ حيث يساعد عىل الضبط الذيك يف املؤسسات والوصول 
ية إلدارة األداء. ووفقاً لتقديرات رشكة  إىل مجموعة أكرب من املنتجات واخلدمات ذات الصلة، ويه مزية فور
املالية سزييد عدد األجهزة املرتابطة من 27 مليار جهاز يف عام 2017 إىل  آي إتش أس ماركيت للخدمات 
125 مليارا بحلول العام2030، أي أنها ستنمو بمعدل 12 باملئة سنويا2ً. وتشري هذه اإلحصاءات إىل املقياس 

الضخم للفرص املتنازع عليها يف قطاع إنرتنت األشياء وحده. 

الشكل 2
 القيمة املحتملة ملستقبل اإلنتاج يف الثورة الصناعية الرابعة
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إسهامات مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية 
الرابعة يف النمو االقتصادي

يال، ( )2030 - 2016مليار ر
يو استغالل القيمة املنخف يو استغالل القيمة املرتضةسينار فعةسينار

اإلجمايل

غري مبارش

مبارش

474

419918

99 4555

544

499

1,018

•  ُيمثل الذكاء االصطنايع مهمة بالنسبة ملستقبل اإلنتاج، فهو يسمح بمعاجلة كميات ضخمة من البيانات  
برسعة وترجمتها إىل معلومات مفيدة يستخدمها صناع القرار. ويف سياق اإلنتاج، وإىل جانب إنرتنت األشياء، 

يساعد الذكاء االصطنايع عىل إدارة اجلودة والصيانة التنبؤية وتحسني سالسل اإلمداد.

•  تعتمد الروبوتات املتقدمة عىل تطورات تكنولوجيا الذكاء االصطنايع من خالل لعب دور إنتايج مهم 
بواسطة األتمتة. وتشري التقديرات إىل إمكانية أتمتة 25 إىل 45 باملئة من مهام اإلنتاج بحلول العام 2030، 

وقد تعزز هذه العملية، إىل جانب الذكاء االصطنايع، من اإلنتاج ليبلغ 30 باملئة بحلول العام 2025 3. 
 

قــادرة عىل  أفكارنا حول مستقبله. فهي  اإلنتاج مغرّيًة من  عامل  ثورة يف  أحدثت الطباعة ثالثية األبعاد    •
إنتاج مكونات ذات قيمة عالية قابلة للتعديل ويه تستخدم حالياً فقط يف صناعات متخصصة جداً تتطلب 
التسليم الفوري، مثل: الفضاء اجلوي والرعاية الصحية. ولكن مع تزايد اجلاذبية االقتصادية هلذه التكنولوجيا 
ستتمكن الطباعة الثالثية األبعاد من دخول عدد كبري من املجاالت، وستساعد عىل التوطني الضخم وتغرّي 

من سالسل اإلمداد العاملية.
 

•  تمتلك األجهزة امللبوسة السوق األصغر من بني التكنولوجيات اخلمس، ولكن قوتها يف إحداث التغيريات 
ز لإلمكانيات البرشية،  يف اإلنتاج العاملي يف تزايد. تحّسن هذه األجهزة، اليت تشمل أجهزة الواقع االفرتايض املعزِّ
ر من معايري الصحة والسالمة يف  من إنتاجية الُعّمال وتعّزز من فعالّية التدريب وبرامج التطوير، كما تطوِّ
أماكن العمل. ومن املتوقع أن يزداد تأثري سوق األجهزة امللبوسة الصغري عىل مستقبل اإلنتاج بنسبة 65 باملئة 

سنوياً بني الزمن احلايل وعام 2020.
 

العربية  اململكة  يف  اإلنــتــاج  ملستقبل  األساسية  التكنولوجية  األســـواق  قيمة  تقدير 
السعودية

عىل الرغم من التوقعات اليت تتنبأ باستمرار النمو الرسيع لألسواق التكنولوجية عاملياً – ما بني 13 باملئة و64 

 3 التقنية واالبتكار ملستقبل اإلنتاج: تكوين قيمة متسارعة وفًقا للمنتدى االقتصادي العاملي، مارس 2017.

الشكل 3
لتكنولوجيات األساسية اليت تشكل مستقبل اإلنتاج
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  4 رشاكة “التقنية” و “سيموالرييت” ُتطلق الذكاء االصطنايع املتقدم لتحليل الصور امللتقطة بواسطة القمر الصنايع يف اململكة العربية السعودية”، CISION، 23 يناير 2017 
  5 “افتتاح معرض إنرتنت األشياء األول الستكشاف ما ينتظرنا من تكنولوجيا املعلومات يف اململكة العربية السعودية”، أراب نيوز، 29 يناير 2018 

باملئة سنوياً بحلول العام 2020 – إال أن هذه األسواق ترتكّز بشكل كبري يف أمريكا الشمالية وأوروبا وبعض 
التطور محدوداً.  العامل، فقد كان هذا  السعودية، وغريها من دول  العربية  اململكة  أما يف  الــدول اآلسيوية. 
تقنية Taknia عام  أعلنت رشكة  ولكن هناك اهتماما واستثمارا مزتايدين يف هذه األســواق اجلديدة. فقد 
السعودية،  العربية  اململكة  الصناعية يف  األقمار  للتصوير عرب  الصنايع  الذكاء  تعتمد فيها  2017 عن رشاكة 
احلـــايل5,4. العام  من  يناير  شهر  يف  األشــيــاء  إلنرتنت  عامليني  ومؤتمر  معرض  أول  اململكة  استضافت   وقــد 

 وبحلول العام 2030، سيساهم كل من االستثمار املستدام من قبل القطاعني العام واخلاص وتبين مختلف 
املجاالت هلذه التكنولوجيات وتطور اإلبداع التابع لكل من التكنولوجيات محلياً وعاملياً يف نمو االقتصاد يف اململكة 
العربية السعودية بما يتماىش مع نمو االقتصاد العاملي. وإذا ما افرتضنا أن كال من تلك التكنولوجيات ستتضاءل 
يال سعودي سنوياً، يف سيناريوهات  حجماً كلما نضجت، فذلك يعين ازدياد املساهمة من 4  إىل 7 مليار ر
يال بشكل مرتاكم مع حلول العام 2030 )انظر  النمو املنخفض واملرتفع تباعاً، أي ما بني 55 و100 مليار ر
الشكل 4(. يتطلب استغالل حصة السوق يف هذه املجاالت ذات املنافسة الشديدة جهداً واستثماراً كبريين؛ إذ 
يرتكز العديد من هذه التكنولوجيات بشكل كبري يف املحاور اجلغرافية اليت تستقطب التمويل واملواهب الالزمة 
للنجاح. وقد تسببت االستثمارات االسرتاتيجية اليت تقوم بها الرشكات الصناعية الكربى بزيادة العوائق أمام 
كبرياً  املتوسطة احلجم. ولكن اململكة ال تستغل عــدداً  الرشكات األخــرى، وباألخص املؤسسات الصغرية إىل 
بالفعل – قد تساهم يف  وضع اسرتاتيجية تكنولوجية ناجحة للمنافسة  من إمكانياتها اليت - إن استغلتها 
يف هذا املجال اليت من شأنها خلق توازن بني املبادرات القصرية املدى لتعزيز تبين التكنولوجيات احلالية وبني 
ياً. يمكن  االستثمارات الطويلة املدى يف املوارد يف املراحل األوىل لتطوير واستغالل التكنولوجيات اجلديدة تجار

تبين إنرتنت األشياء وعلم اآلليات املتطور واألجهزة امللبوسة بسهولة يف اململكة بدعم من االستثمارات الكربى 
)رقمنة  الفعالة  رقمياً(، واإلصالحات احلكومية  تفعياًل  تتطلب  اليت  املدن  )نيوم وغريها من  التحتية  البىن  يف 
العمليات احلكومية( والربامج احلكومية اجلديدة )برامج تبين تكنولوجيا “مصنع املستقبل” يف أكرث من 7000 

مصنع يف اململكة(. 
كما ترّسع التكنولوجيات األخرى كالطباعة الثالثية األبعاد من استعداد اململكة لتصبع مصّدراً عاملياً للتكنولوجيا 
من خالل الطابعات واملواد وتصميم الربامج. تتطلب رؤية 2030 توطني تمويل الدفاع الذي يغطي مجاالت 
يادة الفضاء اخلاريج.  تتناسب تماماً مع الطباعة الثالثية األبعاد، كصيانة العمليات وإصالحها وتصنيع معدات ر
إنتاج مواد جديدة  الدور من خالل  تعزيز هذا  الكربى،  الطبيعية  ثرواتها  للمملكة، وباالستفادة من  ويمكن 
تعزيز قدراتها  املتوسطة احلجم،  املؤسسات الصغرية إىل  األبعاد. كما يمكنها، وبمساعدة  الثالثية  للطابعات 
املحلية ضمن إطالق نظام بييئ للربامج اإللكرتونية يهدف إىل تطوير قدرة الطباعة الثالثية األبعاد بشكل كامل. 

الشكل 4
القيمة املحتملة املبارشة حسب حصة التكنولوجيا
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القيمة املحتملة املبارشة من خالل التقنية
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ة الرابعة القيمة املحتملة ملستقبل اإلنتاج يف الثورة الصناعي
(2030-2016مليار ريال سعودي )

مالحظة: قد ال تظهر بعض األرقام بسبب التدوير العددي

املصادر: املنتدى االقتصادي العاملي، تحليل أيه يت كريين 

القيمة املتنازع عليها غري املبارشة

الكربى مساهمة جماعية  الصناعية  الثورة  اإلنتاج ضمن  ملستقبل  املبارشة  غري  عليها  املتنازع  القيمة  تمثل 
الرتاكمية  واإلســتــثــمــارات  الــرتاكــمــيــة،  الــعــائــدات  اإلنــتــاجــيــة،  يـــادة  ز للقيمة:  مــولــدات متداخلة  ثــالث   مــن 

)أنظر الشكل 5(.

املزيد من  القدرة عىل خلق  إىل  اإلنتاجية  تحسني  يشري مفهوم  القليل.  يد من  املز اإلنتاجية: خلق  يــادة  ز
القليل. ويف سياق الثورة الصناعية الرابعة، يشمل ذلك القدرة عىل خلق النماذج برسعة، وترسيع عدد مرات 
تسليم  التقليدية عرب كسب قدرات  اللوجستية  التحديات  وتجاوز  األبعاد  الثالثية  الطباعة  باستخدام  اإلنتاج 
جديدة واحلد من االستثمار يف املصاريف البرشية والرأسمالية من خالل االعتماد بشكل أوسع عىل التجارة 
اإللكرتونية وتوسيع القدرات البرشية من خالل تجهزي القوى العاملة بأجهزة ملبوسة. ويسهم كل تحسني 
من التحسينات املذكورة يف توفري يف الوقت والكلفة ما يزيد من اإلنتاجية. واستناداً عىل تقديرات األسواق 
ظل  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  اإلضافية  اإلمكانيات  مقابل   احلسبان  يف  ووضعها  املتقدمة  العاملية 
يخ ،مقارنًة باألسواق املتطورة، تقدر رشكة أيه يت كريين هذه التوفريات يف  انخفاض اإلنتاجية العمالية عرب التار

يال سعودي بحلول العام 2030.  الكلفة بمبلغ يرتاوح ما بني 214 و319 مليار ر

العائدات الرتاكمية: العرقلة اليت تحفز النمو يف خط اإلنتاج العلوي. تمثل العائدات الرتاكمية اجلزء الثاين 
من معادلة الربح. ففي سياق مستقبل اإلنتاج ضمن الثورة الصناعية الرابعة، يتم خلق العائدات اإلضافية 
عرب طريقتني: أواًل، انتشار الشخصنة املفرطة واالنتقال إىل تقديم اخلدمات والتجارب، وغريها من التوجهات، 
املبيعات حىت ضمن قاعدة  يزيد  الذي  اليت تسّوقها الرشكة وتعّدهلا – األمر  املنتجات  من خالل مجموعة 
العمالء احلالية.  ثانياً، تسمح القدرات اجلديدة للرشكات ببيع املنتجات احلالية لفئات جديدة من العمالء ضمن 
يادًة يف التخصيص. ومن خالل  يع وتحسني إدارة البيانات ز سالسل اإلمداد الذكية بهدف توسيع نطاق التوز
تحليلها للتقييمات العاملية مقارنًة باإلقتصاد السعودي، تقدر رشكة أيه يت كريين العائدات الرتاكمية اإلجمالية 

يال سعودي بحلول العام 62030. الناتجة عن مجموع هذين العاملني بمبلغ 120 إىل 306 مليار ر

االستثمارات املتعددة املصادر: دعم التحول. أما املولد الثالث فهو مجموع القيمة لعدة استثمارات تراكمية 
السعودية  العربية  اململكة  أواًل- االستثمارات يف   : الرابعة، ويه  الصناعية  الثورة  اإلنتاج ضمن  يف مستقبل 
اليت تقوم بها رشكات إنتاجية سعودية موجودة حالياً من أجل التأقلم مع الثورة الصناعية الرابعة وتبنيها7. 
وباإلضافة إىل تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة اليت تضم التكنولوجيات اخلمس املذكورة آنفاً، فإن هذه 
6 توقعت رشكة أيه يت عىل سلسلة “التحليالت القيمة” لتحليالت املنتدى االقتصادي العاملي لقطاعات الصناعات االستهالكية والكيماويات واملعادن والسيارات واللوجستيات. وتشمل التحليالت تقدير القيمة 

للصناعة العاملية، اليت تتكون يف معظمها من مساهمات اإليرادات ، وإخبارنا بتحليلنا ملكاسب اإليرادات اإلضافية للمملكة العربية السعودية يف هذه القطاعات والقطاعات األخرى. 

7 االستثمار كنسبة من اإليرادات
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املنافع غري املبارشة من
مستقبل اإلنتاج يف اململكة العربية السعودية

(2030-2016مليار ريال سعودي )
يو استغالل القيمة املرت فعةسينار يو استغالل القيمة املنخف ضةسينار

العائدات 
214اإلنتاجية 

العوائد 
املزتايدة

االستثمار 
املزتايد

120

85

319

306

294

105

185

208
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اإلستثمارات تتعلق بالبىن التحتية الرقمية والقدرات املادية والرقمية، مثل: توسع املخازن وتحديث شبكات 
السعوديون يف  املستثمرون  بها  يقوم  اليت  االستثمارات  العائدات عىل  ثانياً-  األساطيل.  االتصاالت وصيانة 
تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة عاملياً. يقوم املستثمرون السعوديون، بما فيهم احلكومة السعودية، وهم 
ية مهمة يف تكنولوجيا االندماج واالمتالك العاملية، من خالل املزيد من االستثمارات  يشكلون قوة استثمار
يف رشكات الثورة الصناعية الرابعة يف دول اخلارج، حيث تدخل العائدات إىل البالد كقيمة اقتصادية مضافة. 
املتعلق  املبارش  األجنيب  لالستثمار  اإلضــايف  التدفق  السعودية  العربية  اململكة  يف  االستثمارات  تضم  أخــرياً، 
بمستقبل اإلنتاج. وحىت اآلن تقترص هذه االستثمارات عىل املنشآت ذات احلضور البارز يف اململكة اليت تحّدث 
عملياتها يف البالد. ولكن مع حلول العام 2030، قد تضم هذه االستثمارات أيضاً الرشكاء املحليني الذين 
يجلبون قدرات الثورة الصناعية الرابعة إىل اململكة العربية السعودية. تصحيحاً حلصة االستثمار املساهم بنمو 
األسواق التكنولوجية التابعة للثورة الصناعية الرابعة يف اململكة العربية السعودية بشكل مبارش. وتقّدر أيه يت 
كريين مجموع القيمة املتنازع عليها غري املبارشة من ارتفاع الرتاكم عىل االستثمار بمبلغ 85 إىل 294 مليار 

يال سعودي بحلول العام 8.2030 ر

 
القطاعات ذات القيمة العالية واملجاالت الصناعية التابعة ملستقبل اإلنتاج

يال  تعتمد القيمة املتنازع عليها غري املبارشة بشكل أسايس عىل قطاع التصنيع الذي يساهم بحوايل 430 مليار ر
يال سعودي بحلول العام 2030  سعودي، ثم قطاع البيع باجلملة والتجزئة الذي يساهم بحوايل 400 مليار ر
)انظر الشكل 6 يف الصفحة 14(. ضمن قطاع التصنيع، وستتصدر القطاعات األكرب حجماً – ويه: املواد الكيميائية 
واملطاط والبالستيك، واملأكوالت واملرشوبات والتبغ ، والكوال والنفط املكرر، واملعادن واملنتجات املعدنية – املساهمة 
الكيميائية  املواد  اإلنتاج. ففي قطاع  القيمة من قوى مختلفة تشكل مستقبل  تأيت هذه  القيمة اإلجمالية.  يف 
- مثاًل - من املتوقع أن تضاعف الرقمنة فعالية القوى العاملة واإلنتاجية والسالمة وتحسن من إدارة سالسل 
اإلمداد وتلهم املزيد من اإلبداع واألفكار. أما يف قطاع املأكوالت واملرشوبات والتبغ، فستساعد املصانع وسالسل 
التخصيص. ويزيد االهتمام  املخزون والفروقات يف األسعار بشكل أفضل من خالل  إدارة  الذكية عىل  اإلمداد 
بالصحة والبضائع واخلدمات املتعلقة بالرعاية االصحية من الطلب عىل األجهزة امللبوسة والتطبيقات وغريها من 
التكنولوجيات. أما بالنسبة ملصنيع النفط، فستساعد إنرتنت األشياء يف تحسني رؤية سالسل اإلمداد والربط ما 
بني التسويق والزبائن. أخرياً، يف صناعة املعادن، ستساعد اإلدارة الذاتية للمخزون االحتياطي  يف احلد من كلفة 

9  “التعريف بالقيمة املتنازع عليها: أداة تحليلية جديدة لفهم الرقمنة” املنتدى االقتصادي العاملي، 2016
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الشكل 6
القيمة املحتملة حسب القطاع

قطاع التصنيع-القيمة املحتملة
يال سعودي ( )2030-2016مليار ر

املحتملة من خالل القطاعات مةالقي
يال سعودي ( )2030-2016مليار ر

التصنيع

تجارة اجلملة 
والتجزئة

  اتاللوجستي
ين والتخز

اهلندسة

 ،الكيميائيةاملواد 
يكواملطاط، والبالست

األغذية واملرشوبات 
والتبغ

كرراملوالبرتول الكوال 

املعادن و غريها من 
املنتجات املعدنية

القماش و 
امللبوسات

اآلالت ووسائل 
النقل

ق اخلشب والور

منتجات أخرى

املنتجات 
ونيةاإللكرت /الكهربائية

االستغاللسيناريو 
املرتفع 

سيناريو االستغالل
املنخفض  

427

397

66

28

8

8

8

7

6

204

174

28

14

15

38

224

222

118

77

75

70

19

17

17

17

16

63

31

40

34

55

47

35

36

12

9

9

10

10

االستغاللسيناريو 
املرتفع 

سيناريو االستغالل 
املنخفض 

مالحظة: قد ال تظهر بعض األرقام بسبب التدوير العددي

املصادر: املنتدى االقتصادي العاملي، تحليل أيه يت كريين 

التصنيع، وستقوم تكنولوجيا إنرتنت األشياء بتفعيل التعقب الفوري للمحسسات وستعزز املنصات الرقمية من 
الطلب9.   عىل  التوقعات  بدعم  االصطنايع  الذكاء  سيقوم  كما  والعمالء،  التسويق  أقسام  بني  املبارش  التفاعل 
ومع تطور التكنولوجيات اليت تحفز قوى التغيري بحلول العام 2030، فستستمر فائدتها االقتصادية بالنمو، عاملياً 

وضمن اململكة العربية السعودية.

 مصادر إضافية للقيمة

 إىل جانب التأثري املبارش وغري املبارش للثورة الصناعية الرابعة، ال يتم تضمني مجموعة من العوامل الثانوية 
يف عمليات احتساب القيمة املحتملة للمملكة العربية السعودية. وتشمل هذه، عىل سبيل املثال، وفورات 
يف تكاليف العمالء، والوفورات يف الوقت، وانخفاض االنبعاثات، وإنقاذ األرواح، تلك العوامل اليت يمكن أن 
يال سعودي عىل املجتمع ومستقبل اإلنتاج. كما مل يدرج أيًضا يف حسابات  يليون ر تزيد من تأثري يقدر بنحو 1 تر
يز اإلنتاجية واملنفعة إىل حد كبري إىل  التأثري الصايف عىل سوق العمل، والذي يقرتح اخلرباء أن يرتاوح من تعز
استقطاب العمالة ذي التأثري الضار عىل نطاق واسع. من املرجح أن تكون احلقيقة يف مكان ما يف املنتصف 
وتلعب بشكل فريد يف اململكة العربية السعودية بالنظر إىل اهليكل املتمزي لقوتها العاملة. عىل سبيل املثال 
أكرب خسائر يف  املنخفضة ستشهد  األجــور  ذات  للوظائف  الوافدة  العمالة  تعتمد عىل  اليت  القطاعات  فإن 
الوظائف بينما سيحتاج العاملون أصحاب األجر املتوسط إىل تلبية متطلبات “االرتقاء باملهارات” للمنافسة، 
ويف حاالت أخرى ستكون خسائر الوظائف كبرية إال إنها تقترص عىل نطاق القوى العاملة غري الوطنية. وحىت 
السعودية. ومع  العربية  للمملكة  املحتملة. تمثل فرصة كبرية  القيمة  العوامل، فإن  استثنينا هذه  إذا ما 
العام واخلاص للتغلب عىل  نيابة عن قادة القطاعني  القيمة يتطلب جهًدا منسًقا  ذلك، فإنَّ تحقيق هذه 
يخية اليت تحول دون االبتكار وتهيئة الدولة للتقدم التكنولويج الرسيع. تعترب املخاطر املرتتبة عىل  العوائق التار
عدم القيام بذلك هائلة، ليس مجرد فقدان القيمة االقتصادية املزتايدة من مستقبل اإلنتاج فحسب، بل 
أيضاً التأخر عن الرَّكب االقتصادي بينما تتبىن االقتصادات العاملية وحىت االقتصادية اإلقليمية تقنيات الثورة 
كفاءة،  أكرث  موارد  إدارة  وإتاحة  العاملية،  اإلنتاجية  القيمة  تغيري سالسل  إىل  الرابعة مما سيؤدي  الصناعية 
وإيجاد وظائف جديدة ومستقبلية موجهة نحو اإلنتاج، وكل ذلك عىل حساب اململكة. يحدد مدى استعداد 
اململكة العربية السعودية وتكيفها مع مستقبل اإلنتاج يف الثورة الصناعية الرابعة قدرة البالد عىل التخفيف 

من حدة هذه املخاطر وتحقيق القيمة املحتملة.
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األغر:

مجموعة األغر يه حاوية فكرية سعودية مستقلة مسجلة كوقف لضمان الشفافية 
والثقافية  االجتماعية  الربامج  تطبيق  األساسية  املجموعة  قيم  من  واالســتــدامــة. 
تهم  اليت  الدولية  والشؤون  الوطنية  القضايا  تتناول  اليت  ية  والتطوير واالقتصادية 
قائم عىل  اقتصادي  اململكة إىل مجتمع ونظام  السعودية وتحويل  العربية  اململكة 
املعرفة. وقد كان ذلك أحد إسرتاتيجياتنا عامة )املجتمع املعريف( اليت تم إدخاهلا بنجاح 

يف اخلطة اإلسرتاتيجية للبالد. 
تسىع مجموعة األغر إىل املساهمة يف تحقيق رؤية اململكة من خالل توفري اخليارات 

اإلسرتاتيجية إىل واضيع السياسات يف املجاالت ذات الصلة.

معهد التحوالت الوطنية التابع ملجلس سياسات األعمال العاملية

جهوده  العاملية  األعــمــال  سياسات  ملجلس  التابع  الوطنية  التحول  معهد  يكرس 
ملساعدة كبار املسؤولني احلكوميني ورواد األعمال عىل توقع حدوث التحوالت املتنوعة 

واملتسارعة احلاصلة يف جميع أنحاء العامل وتوجيهها وفقاً لرؤية اسرتاتيجية دقيقة.

من إختصاصات املعهد الرتقب االسرتاتييج وتحليل السياسات، مما يدعم املؤسسات 
واهليئات احلكومية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملتعددة األطراف يف 

توقع التغيري وصنعه واإلستفادة منه.
واستناداً إىل اخلربة الكبرية يف أساليب التبرص االسرتاتييج ويف ظل وجود اخلربات عىل 
مستويات كبار مسؤويل احلكومة يف تخطيط االسرتاتيجيات والسياسات، يقوم معهد 
التحوالت الوطنية برتجمة تحليل قوى التغيري عىل املستوى الكيل إىل مسارات عملية 
تواجهها  اليت  الناشئة  املوضوعات  أهم  حول  الفكر  قيادة  املعهد  ويطور  ية.  وابتكار
املؤسسات يف جميع أنحاء العامل. كما يعقد املعهد أيضاً منتديات رفيعة املستوى عاملياً 
وإقليمياً واليت تشكل منصة للقادة حول العامل للتواصل مع نظرائهم ومع اخلرباء 

حول أهم املشاكل االسرتاتيجية.


